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§ 14 Dnr 2021-00290 
Fastställande av dagordning och val av justerare 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad utser Marianne Pleijel (M) till justerare. 

Ärendelistan ändras på följande sätt:  

Nytt ärende, extra arvode för deltagande vid invånardialog om medskapande tas upp 
som ärende 13. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Elin Hysén (L) yrkar på att ärendelistan ändras enligt följande: Nytt ärende, extra 
arvode för deltagande vid möte för medskapande tas upp som ärende 13. 

Beslutsgång 
Ordförande Elin Hysén (L) prövar om nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
kan utse Marianne Pleijel (M) till justerare och godkänna förändring av ärendelistan, 
och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 17 Dnr 2020-00278 
Uppföljning av intern kontrollplan 2021 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad godkänner uppföljning av intern 
kontroll 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Andréas Mårtensson, utvecklingsledare och Markus Ternblad, utvecklingsledare 
föredrar ärendet. Enligt kommunallagen och det gemensamma reglementet för 
nämnderna liksom enligt de ekonomiska styrprinciperna ansvarar nämnderna för att 
den interna kontrollen är tillräcklig. Nämnderna ska årligen identifiera och analysera 
väsentliga risker i den egna verksamheten och utifrån riskanalysen upprätta en 
internkontroll plan. Resultatet av årets arbete ska sammanställas i en 
internkontrollrapport som ska beslutas av nämnden. 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad antog internkontrollplanen 2021 i 
december 2020 och granskningar har genomförts inom förvaltningen under 2021 i 
enlighet med planen. Resultatet har sammanställts i föreliggande rapport. Utifrån 
2021 års arbete med intern kontroll är förvaltningens bedömning att den för 
Gymnasium & Arbetsmarknad är tillräcklig och utformad så att en rimlig grad 
säkerhet uppnås när det gäller: 

 efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer 

 ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

 tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

 skydd mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar 

 eliminering eller upptäckande av allvarliga fel. 

Några av de genomförda granskningarna har resulterat i att åtgärder vidtas för att 
rätta till brister och minska risken för felaktigheter framöver. Övervägande del av 
granskningarna har dock varit tillfredsställande ur ett internt kontrollperspektiv. 

Beslutsunderlag 
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2022-01-31 
Uppföljningsrapport av intern kontroll 2021 – Nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknad 

Beslutsgång 
Ordförande Elin Hysén (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag, och att nämnden bifaller det. 
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 18 Dnr 2021-00283 
Begäran om yttrande - Motion om utdrag ur belastningsregistret vid 
anställning inom Kungsbacka kommun 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad anser motionen besvarad. 

Reservationer 
Carita Boulwén (SD) och Hampus Jägnert (SD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Cynthia Runefjärd, förvaltningschef föredrar ärendet. Carita Boulwén (SD), Tommy 
Bech (SD) och Susanne Andersson (SD) föreslår i motion 2021-11-01 Dnr 2021-
01101 att kommunen alltid ska begära in utdrag ur belastningsregistret vid 
nyanställning inom Gymnasium & Arbetsmarknad för arbete inom Kungsbackas 
gymnasium inklusive gymnasiesärskola. Vidare föreslår motionärerna att kommunen 
ska begära in utdrag ur belastningsregistret för redan anställda inom Kungsbackas 
gymnasium inklusive gymnasiesärskola samt att kommunen fortlöpande ska kräva in 
utdrag från belastningsregistret inom de verksamheter det berör. 

Beslutsunderlag 
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2022-01-31 
Motion angående utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom Kungsbacka 
kommun 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carita Boulwén (SD) yrkar att motionen ska bifallas. 

Elin Hysén (L) och Emanuel Forsell (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande Elin Hysén (L) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag och Carita Boulwéns (SD) förslag.  

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och Carita Boulwéns (SD) 
förslag, och finner att nämnden bifaller förvaltningens förslag. 

Protokollsanteckning 
Violet Dunér (V) stödjer förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 19 Dnr 2022-00022 
Översyn av organisation för Beda Hallbergs gymnasium 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad beslutar att avveckla Beda Hallbergs 
Gymnasium som en egen skola. Avvecklingen ska ske genom en utfasning av 
nuvarande elever, dock längst till och med vårterminen 2024. Nämnden ger 
förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en plan för utfasning av Beda Hallbergs 
gymnasium i enlighet med rekommendationerna i slutrapporten. Nämnden ska 
erhålla löpande återrapportering om hur avvecklandet av Beda Hallbergs 
gymnasium, flytten av Beda Nova till IM samt utvecklandet av den 
specialpedagogiska hubben fortskrider.  

Sammanfattning av ärendet 
Amra Salihovic, gymnasiechef föredrar ärendet. Gymnasieskolan har en viktig 
uppgift i att arbeta för en likvärdig skola där vi genom samordning och effektivt 
nyttjande av våra resurser och kompetens skapar maximal utkomst i mål och 
uppdrag, att vara ETT Gymnasium där vi bygger en organisation som underlättar och 
möter elevers och medarbetares behov samt säkerställa att de har möjlighet att nå sin 
fulla potential och en hög måluppfyllelse.  

Sedan några år tillbaka pågår en översyn av hela gymnasieorganisationen. Syftet har 
varit att skapa en sammanhållen och likvärdig gymnasieskola i Kungsbacka. I 
samband med det ser vi också över Beda Hallbergs gymnasium och hur dess uppdrag 
och inriktning bäst integreras i en ändamålsenlig och följsam gymnasieorganisation. 
Denna översyn har hanterats som ett projekt med en särskild projektplan och olika 
grupper kopplade till arbetet och delaktighet från medarbetare med olika professioner 
inom gymnasieskolornas verksamhet. Arbetet har mynnat ut i en rapport som 
genomlyser Beda Hallbergs gymnasium ur ett historiskt, elevmässigt och ekonomiskt 
perspektiv. Mot bakgrund av genomförda analyser föreslår översynen följande 
förändringar som bäst möter målgruppens behov, verksamhetens behov samt 
möjliggör för verksamheten att uppnå målet om god ekonomisk hushållning:  

 

 Beda Hallbergs gymnasium finns kvar som egen skola som längst till och 
med vårterminen 2024 och inga nya elever antas från och med höstterminen 
2022  

 Beda Nova, som är ett introduktionsprogram individuellt alternativ, finns 
kvar och övergår till skolenhet 7 på Aranäsgymnasiet.  

 En specialpedagogisk hub inrättas på ett sätt som möjliggör ett samlat arbete 
med särskilt stöd. 

 

De elever som går på Beda Hallberg nu erbjuds att slutföra sin utbildning på Beda 
Hallbergs gymnasium. Under förutsättning att beslut fattas enligt översynens förslag 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (17) 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad Datum  

2022-02-23 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

behöver det fortsatta arbetet fokusera på att ta fram en plan för utfasning av Beda 
Hallbergs verksamhet. Denna behöver omfatta en plan för eleverna, medarbetarna 
samt de formella delarna som uppstår i och med att huvudman avvecklar en skola. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2022-02-02 
Översyn av organisation för Beda Hallbergs Gymnasium – Slutrapport, 2022-01-25 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Elin Hysén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande tillägg till 
beslutet: Nämnden ska erhålla löpande återrapportering om hur avvecklandet av 
Beda Hallbergs gymnasium, flytten av Beda Nova till IM samt utvecklandet av den 
specialpedagogiska hubben fortskrider.  
 
Marianne Pleijel (M), Annika Hedman (C), My Clingston (KD) och Maria Svärd 
Wänt (M) yrkar bifall till Elin Hyséns (L) förslag. 

Ajournering 
Nämnden ajournerar sig mellan klockan 19:25–19.40 för överläggning av ärendet. 

Beslutsgång 
Ordförande Elin Hysén (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag, och att nämnden bifaller det.  

Ordföranden prövar därefter Elin Hyséns (L) m. fl. tilläggsyrkande och finner att 
nämnden bifaller det. 

Protokollsanteckning 
Violet Dunér (V) stödjer förvaltningens förslag. Den specialpedagogiska Hubens 
samlade kompetens skall komma eleverna tillgodo genom ett elevnära arbete med 
eleverna.  
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§ 20 Dnr 2022-00021 
Återrapport kring modersmål och studiehandledning hösttermin 2021 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad godkänner rapport om 
modersmålsundervisning och studiehandledning och ger förvaltningschefen i 
uppdrag att fortsättningsvis rapportera hur detta erbjuds på Kungsbackas 
gymnasieskolor en gång per termin. 

Sammanfattning av ärendet 
Amra Salihovic, gymnasiechef föredrar ärendet. Huvudmannen ska se till att 
modersmålsundervisning erbjuds och anordnas för de elever som har rätt till det (15 
kap § 19 skollagen, 4 kap § 19 gymnasieförordningen). 

Huvudmannen ska se till att studiehandledning på modersmålet erbjuds de elever 
som behöver det (9 kap § 9 gymnasieförordningen). 

Modersmålsundervisning och studiehandledning erbjuds enligt redovisning nedan på 
Kungsbackas gymnasieskolor. Modersmålsundervisning tillhandahålls via enheten 
för modersmål. Studiehandledning köps till viss del in från enheten för modersmål, 
men genomförs även av studiehandledare som är anställda av gymnasieskolorna. 
Anställda studiehandledare ger studiehandledning i arabiska, persiska/dari och 
kurdiska. 

Under höstterminen 2021 är har totalt fem elever som ej fått sina behov tillgodosedda 
gällande modersmålsundervisning. Detta på grund av exempelvis för sen ansökan 
eller ej tillräckligt elevunderlag.  

Under höstterminen 2021 har en elev som ej fått sitt behov tillgodosett gällande 
studiehandledning på grund av att det inte funnits lärare som kan tillräckligt bra 
kemi/fysik. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2022-01-31 

Beslutsgång 
Ordförande Elin Hysén (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag, och att nämnden bifaller det. 

 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (17) 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad Datum  

2022-02-23 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 21 Dnr 2022-00035 
Initiativ ökad närvaro för elever med problematisk frånvaro 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad ger förvaltningen i uppdrag att: 
 

 Utreda möjligheten till förstärkt elevhälsa till introduktionsprogrammen för 
att förebygga psykisk ohälsa och främja välbefinnande.  

 Utreda hur enheten för introduktionsprogrammen kan arbeta mer aktivt med 
att få individer med problematisk skolnärvaro eller hög skolfrånvaro att 
återvända till undervisningen.  

 Utreda om det finns förutsättningar att ett team arbetar mot grundskolan för 
att redan där samverka runt ungdomar med problematisk skolnärvaro eller 
hög skolfrånvaro. 

 Presentera eventuella ökade kostnader i ett projekt riktat till ovan nämnd 
målgrupp.  

 Återrapport till nämnden senast april 2022.  

Sammanfattning av ärendet 
Elin Hysén (L), My Clingston (KD), Marianne Pleijel (M) och Annika Hedman (C) 
väcker initiativärende angående ökad närvaro för elever med problematisk frånvaro. 
Enligt initiativets förslag får förvaltningen i uppdrag att bereda ärendet och 
återrapportera utredningspunkterna som finns i skrivelsen, Initiativ för att öka 
närvaro för elever med problematisk skolfrånvaro från Elin Hysén (L), My Clingston 
(KD), Marianne Pleijel (M) och Annika Hedman (C), till nämnden senast april 2022. 

Beslutsunderlag 
Initiativ för att öka närvaro för elever med problematisk skolfrånvaro från Elin 
Hysén (L), My Clingston (KD), Marianne Pleijel (M) och Annika Hedman (C) 

Förslag till beslut på sammanträdet 
My Clingston (KD), Elin Hysén (L) och Marianne Pleijel (M) yrkar bifall till 
initiativets förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga My Clingstons 
(KD) m. fl. yrkande om bifall till initiativets förslag, och att nämnden för 
Gymnasium & Arbetsmarknad bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef  
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§ 22 Dnr 2021-00287 
Information om ordförandebeslut angående investeringsplan 2023-2027 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad godkänner redovisningen av 
delegeringsbeslut från ordförande Elin Hysén (L) på grund av brådskande ärende. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad har överlåtit sin beslutanderätt till 
ordförande för ärenden som är så brådskande att Nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknads avgörande inte kan avvaktas. Besluten ska redovisas till Nämnden 
för Gymnasium & Arbetsmarknad. Redovisningen innebär inte att Nämnden för 
Gymnasium & Arbetsmarknad omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. 
Däremot får Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad återta lämnad delegering 
eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom 
att själv ta över ärendet och fatta beslut. 

Beslutsunderlag 
Ordförandebeslut 2022-02-01  
Nämndbeslut avskrivningsplan 2023-2027 GA 

Beslutsgång 
Ordförande Elin Hysén (L) prövar om nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
kan godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som fattats 2022-02-01, och finner 
att nämnden bifaller det. 
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§ 23 Dnr 2021-00301 
Begäran om yttrande - Program för räddningstjänst vid utsläpp av 
radioaktiva ämnen 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad lämnar yttrande enligt denna 
tjänsteskrivelse i ärende regionala beredskapsplaner för kärnenergiberedskap KS 
2021-01246. 

Sammanfattning av ärendet 
Under 2022 kommer nya beredskapszoner och nya regionala beredskapsplaner inom 
kärnenergiberedskap beslutas av Länsstyrelsen i Halland. 

Vid en kärnteknisk olycka ska kommunerna säkerställa driften av den verksamhet 
som kommunerna bedriver och som anses vara samhällsviktig. 

Den del i de regionala beredskapsplanerna som framstår som mest angelägen för 
nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad i detta yttrande är delplan utrymning. 

Syftet med en utrymning är att minska de negativa hälsoeffekterna hos allmänheten 
till följd av en olycka på Ringhals kärnkraftverk. Utrymningen ska vägas mot andra 
lämpliga skyddsåtgärder, såsom intag av jodtabletter och inomhusvistelse. 

Beslut om utrymning fattas av Länsstyrelsens räddningsledare efter samråd med 
landshövdingen eller landshövdingens ställföreträdare, regionpolischef eller 
motsvarande, SSM, Ringhals och kommunala ledningsgrupperna i berörda 
kommuner. Om statlig räddningstjänst gäller i något annat län med anledning av 
händelserna på Ringhals ska räddningsledaren samverka med dessa läns 
räddningsledare innan ett beslut fattas. Utrymningsbeslutet ska vara samordnat med 
eventuella utrymningsbeslut som fattas i dessa län. 

Personer i riskgrupp med särskilt hjälpbehov kommer behöva prioriteras vid en 
utrymning. Länsstyrelsens inriktning för förskolor och skolor är att så fort som 
möjligt säkerställa att barn utryms och flyttas till en utrymningsplats där de 
registreras. Detta för att undvika att vårdnadshavare åker i felaktig riktning i 
utrymningsområdet för att själva försöka hämta sina barn på skola eller förskola. 
Barn och vårdnadshavare ska i stället återförenas på utrymningsplatsen. Detta berör 
de elever på gymnasiet som inte är myndiga. 

Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad behöver rikta särskild 
uppmärksamhet till gymnasiesärskolans individuella program på Aranäsgymnasiet 
samt delar av gymnasiesärskolans nationella program på Elof Lindälvs gymnasium. I 
dessa verksamheter finns individer med särskilt hjälpbehov som ska prioriteras 
utifrån det ansvar i vardagen som följer med vid en inrymning/utrymning vid en 
kärnteknisk olycka. 
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Därutöver behöver särskild uppmärksamhet riktas till stödboende för 
ensamkommande. När det gäller huvudmannaskap för privata aktörer genererar dessa 
inga särskilda åtgärder då dessa enbart återfinns inom vuxenutbildningen. 

Nämnden vill särskilt uppmärksamma vikten av delplan kommunikation i relation till 
ansvaret för etablering där det kan finnas personer som inte förstår information på 
svenska. 

De nya regionala beredskapsplanerna föranleder inga förändrade ställningstaganden 
rörande samhällsviktig verksamhet eller grupper och individer med särskilt 
hjälpbehov inom verksamheterna som nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
ansvarar för. 

Beslutsunderlag 
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2022-02-01 
Delplan utrymning, Länsstyrelsen Hallands län 
Delplan kommunikation, Länsstyrelsen Hallands län 

Beslutsgång 
Ordförande Elin Hysén (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag, och att nämnden bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Krisberedskap och säkerhet kommunledningskontoret 

Kommunstyrelsen 
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§ 24 Dnr 2021-00289 
Återrapportering av delegeringsbeslut 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad godkänner återrapporteringen av 
delegeringsbeslut fattade under perioden 2022-01-01 - 2022-02-14. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad har överlåtit sin beslutanderätt till 
ordförande och tjänstemän i enlighet med nämndens delegeringsordning. Dessa 
beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden omprövar 
eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får nämnden återta lämnad delegering 
eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom 
att själv ta över ärendet och fatta beslut. 

Beslutsunderlag 
Delegeringsbeslut 2022-02-23 
Delegationsrapport 220101 – 220131 

Beslutsgång 
Ordförande Elin Hysén (L) prövar om nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
kan godkänna redovisningen av delegeringsbeslut fattade under perioden 2022-01-01 
- 2022-02-14, och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 25 Dnr 2021-00288 
Förvaltningschefen informerar 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Cynthia Runefjärd föredrar ärendet innehållandes information om: 

 Nulägesrapport om antagningsläget till Kungsbackas kommunala 
gymnasieskolor. Generellt är utbildningarna på Kungsbackas kommunala 
gymnasieskolor välfyllda. Det är ett ökat söktryck på 
naturvetenskapsprogrammet som kan komma att utökas med en klass, 
samtidigt som Samhällsvetenskapsprogrammet ser ut att minska något. 
Göteborgsregionen har identifierat att det inom samverkansområdet är brist 
på utbildningsplatser inom vissa program, ett sådant program är El- och 
energiprogrammet som därför kommer att utökas med en klass i Kungsbacka. 
Samtliga platser på El- och energiprogrammet i Kungsbacka är fyllda. Vård- 
och omsorgsprogrammet, Restaurang- och Livsmedelsprogrammet samt 
Hotell- och turismprogrammet har svårt att fylla sina platser i nuläget. 
Programmen bedöms ändå kunna starta nästa skolår som det ser ut i 
dagsläget. 

 Cindia Escalante Mattsson kommer tillträda som tillförordnad gymnasiechef 
den 21 mars. 

Beslutsgång 
Ordförande Elin Hysén (L) prövar om nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
kan notera informationen till protokollet, och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 26 Dnr 2022-00046 
Extra arvode för möte i det prioriterade initiativet Medskapande 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad beslutar att ersättare från Moderaterna 
ska få arvode för deltagande vid möte inom ramen för det prioriterade initiativet 
Medskapande den 28 februari 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämndens ordförande och vice ordförande är inbjudna till möte inom ramen för 
Kungsbackas prioriterade initiativ Medskapande. Vice ordförande Marianne Pleijel 
(M) har förhinder varför ersättare från Moderaterna ska delta i hennes ställe. 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad behöver därför fatta beslut om att 
ersättaren ska få arvode för detta.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Elin Hysén (L) yrkar på att ersättare från Moderaterna ska få arvode för deltagande 
vid möte inom ramen för det prioriterade initiativet Medskapande den 28 februari 
2022. 

Beslutsgång 
Ordförande Elin Hysén (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga Elin 
Hyséns (L) förslag, och att nämnden bifaller det. 
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